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דב ר המ נכ“ל
שלום חברים,
חודש חם ומלא שינויים עבר עלינו באוגוסט .שוב הוכחתם ,אתם העובדים ,שקשת איתנה ויודעת לעבור שינויים וטלטלות,
בזכות עבודתכם המקצועית והמסורה .תודה על כך.
בימים האחרונים זועזעה המדינה עם דיווחים קשים מאירועים שקרו לכאורה בבית אבות בטבריה .תחום המוסדות הגריאטריים
אינו פשוט ומורכב מסוגים ומרמות שונות של מוסדות.
דיווחים אלו מדגישים עוד יותר את הצורך בקוד אתי של טיפול והתנהלות יומיומית ,בבניית סולם ערכים ברור של מותר ואסור,
של בחינה עצמית ודקדוק בפרטי היום-יום.
ברור כי עלינו לעסוק בפעילות שוטפת לקידום זכויות הדיירים ולמניעת התרחשותן של תופעות שליליות .עלינו לפעול להגברת
הרגישות למתן יחס של כבוד לדיירים ,למקסם את ההזדמנויות לזיקנה פעילה על כל מרכיביה ולעודד שינוי עמדות כלפי זיקנה.
מרבית הדיירים המופקדים בידינו הם חסרי ישע ועלינו מוטלת המשימה לדאוג להם לטיפול ולרווחה פיזית ונפשית .בואו ביחד
וגם כל אחד לחוד ,בכל מרכז ובכל מחלקה ,בכל תפקיד ובכל משמרת ,נוודא שאנחנו עושים את המיטב והמרב.
לרגל חג הקורבן ,עיד אל אדחא ,איחוליי החמים לבני העדה המוסלמית,
שיהיה חג שמח ,חג של אושר ובריאות לכם ולבני משפחותיכם.
ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮ

שלכם,
אתי פרחי-זהבי

מועדי הרמת כוסית לראש השנה במוסדות ובמרכזים:








 :22.9.16בשעה  - 10:30במרכז הרפואי גריאטרי לה גרדיה
 :25.9.16בשעה  - 11:00במועדון עולים מאתיופיה
 :26.9.16בשעה  - 10:30במרכז הרפואי גריאטרי גבעת השלושה
 :26.9.16בשעה  - 11:30במרכז רב-שירותים גונדה
 :27.9.16בשעה  - 10:30במרכז הרפואי גריאטרי צהלון
 :28.9.16בשעה  - 17:00במועדון אביבים  +שירה בציבור
 :29.9.16בשעה  - 11:00במרכז יום אביבים

העסקת בני נוער בחופשת הקיץ
במהלך החודשים יולי ואוגוסט  2016הועסקו  54בני נוער – הילדים של כולנו ,בגילאי  14עד  ,18בכלל יחידות קשת במגוון
תפקידים :גינון ,תעסוקה ,סיוע במרכזי יום ,חצרנות ,ועוד .תודה לילדים על תרומתם ,תודה להורים ותודה גדולה לעובדים שדאגו
לשילוב הילדים .אנו מקווים שהייתה זו חוויה נעימה ומעשירה לבני הנוער.
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סקר שביעות רצון
בסוף אוגוסט הוצגו בפני המנהלים עיקרי הממצאים של סקר שביעות רצון המשפחות מן המוסדות.
במהלך ספטמבר יוצגו הממצאים בפני הצוותים של כל אחד מהמרכזים .גם השנה ,כבכל שנה ,נערוך הפקת לקחים מהמידע
העולה מהסקר.

חיזוק והרחבה
מתוך מגמה של יצירת משמעות הן לזקנים והן לעובדים הרחבנו מעט את תחומי האחריות של שתי עובדות לטובת התפיסה
הקשתית:
טל אלחיאני חוזרת מחופשת לידה לתפקיד של מנהלת ההדרכה ורכזת האיכות של קשת .כמו כן ,טל תכהן כאחראית על
הטיפול בתלונות בנושא הטרדה מינית במקום העבודה.
אליה גינתון תמשיך לנהל את הקהילה התומכת של רובע  8ובנוסף ,תיקח על עצמה תפקיד של רכזת מתנדבים בקשת.

פ י נת השוו יץ
נהנים מהקיץ במרכז יום אביבים
חברי מרכז יום אביבים יצאו במרוכז לחוף תל ברוך ,צפו לים ,נהנו
מהבריזה ,שתו קפה וגם לא ויתרו על טאי-צ‘י עם צילה ,המדריכה
המופלאה.

חוגגים יום הולדת בלה גרדיה
מסיבה שמחה לדיירים בלה גרדיה בנוכחות בני המשפחות והצוות.

מש אב י א נוש
נקלטו במערכת ומאחלים להם הצלחה









ויקי רוזן :מנהלת המרכז הגריאטרי הרפואי לה גרדיה
צליל בן זקן :עובדת סוציאלית – מרכז יום משולב צהלון
דינה פרדס :מטפלת ,מרכז יום רמת אביב
טטיאנה מריצוק :אחות אחראית מחלקה ,צהלון
ילנה לוינזון :אחות מוסמכת ,צהלון
מוחמד נגארה :אח מוסמך ,גבעת השלושה
כרם אלבויראת :אחות מוסמכת ,גבעת השלושה
לאה וורטגים :עובדת תעסוקה ,גבעת השלושה
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לקשת האגודה למען הקשיש דרושים:
 כוחות עזר/מטפלים בתל אביב ופתח תקוה במשרה מלאה
 אחים מוסמכים ומעשיות לתל אביב ופתח תקוה במשרה חלקית/מלאה
העבודה מיועדת לגברים/נשים כאחד
להגשת מועמדות יש לפנות לyosi@keshetaguda.org.il :

ברכות וא יחול ים
ימי הולדת לחודש ספטמבר















פפקוב טטיאנה
ימליאנוב אולגה
כמראני רחל
מורחי רחל
בשארה סמרה
ז‘דנוב אלכסנדר
סימון אלכסיי
קידאנה שגה
אברך יצחק
קובל נטליה
בשארה אברהים
בורוב ויקטוריה
חטיב עבדאל
שלמה פזית
















וסילנקו גלינה
פישמן בוריס
מיטיושין ילנה
מולקנדוב נריו
יעקב אורי
דוחובני פאינה
חבה מלכה
אוסיפוב מרינה
עובדיה שלמה
שפירא ולדמיר
פרחי אתי
סלובודסקי גלינה
פרידמן יפית
הנדר שלום
















סבן דוינה
כהן מרסל קרן
פנטה אניאט
אוחנה מאיר
שחאדה פאדי
טרסקונוב אלה
קוקסין גלינה
קלנדריוב אדוארד
מסארווה סאוסן
מחפרי שובל
קסלמן מריק
יעקובלב סרגיי
דהוד יפה
עיני אביגיל

ברכות לעובדים







רינה בן ברוך  -לחתונת הבת
מרים טמנו  -לחתונת הבת
דמקה שאשיטו  -לבת המצווה
טייאצ‘ו פלג  -להולדת הבן
אילנה לוי  -לחתונת בן
תקילה מקונן  -להולדת הבן

איחולי החלמה מהירה
 קרן כהן
 יפה טקלה טרו

השתתפות בצער
 יעקב רונית  -לפטירת האב
חוזר זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לשני המינים במידה שווה.
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